
 

  



 

 

دستورالعمل نحوه 

استفاده از 

 دستگاه

 

AED LIFEPAK1000 

AED ZOLL PLUS 

AED Bexen 
 

  تهیه و تنظیم

 حسین خسروجردی

 با نظارت واحد آموزش

 



 

 

 مقدمه

 

 راـودكـي خــتريكي خارجـ ستگاه شوك الكد
(Automated External Defibrillator) 

 در  اس             ت             اده م                    ور ب       

بـ     ا  ـ     د  شرايط ايست  اگها ي قلبـ     ي و 
بريالسـ  يوس سـ  رير بـ  رام ريـ   تد يا جـ  اد د 

  ـ               ام ق   ابـ                 ش       ـ              وك دادس 

   و ض       رباس   (VF)بط ي    يبريالس       يوس 
  (VT pulseless) ضبدوس  ب    بط ي 

 بـ          رام ا ـ           اي  ميـ           اس ب ـ          ام 

بعد ا  تصويب قا وس  1991بيماراس ا  سا  
ب    (PAD)ردس   ترس   ي بمومي ب  د يبريالتو

 ط       ور وس              ي       ع       ي در اي       ا ت 

متح ده و كش       ور  ام ريش       ر ت  در اماكس 
بمومي ،     اط ش       لوت و رر ر   ت و  م  د 
 مـ       ورد اسـ       ت اده قـ       رار گر ـ       ت   در 

 ي  ا واع مختل  ايس   BLS مبو  س       هام 
دس تگاه برام اسـ       ت اده تك ـ       سيس  ـ       ام 



 

 

 اورژا ـ              ي در مـ              وارد احيـ              ا  

ت ريوم در برخورد با بيماراس ايس      ی_قلب
           قلبي س        اله  اس        ت مورد اس       ت   اده قرار

 مـ      ي گيـ      رد    حـ      وه بملكـ      رد ايـ       س 

ام اس    ت ك   دس    تگاه  يم  خودكار ب  گو  
ري ا  روشس شدس دستگاه با احياگر شروع 
 ب      ص           ح     ب    ت ك    رده و م    رح    ل       

ب   مرحل   او را را  مايي مي ك د و ري ا  
اتص       ا  ر  د     ام  س ب    بيم  ار، ريتد قلبي 
 بيم  ار     الي ش       ـ              ده و دس       ـ              تگ  اه 

توص   ي    د را در مورد ابما  ش   وك و يا 
 .ب  دد  ي  ا  ب    ش       وك قلبي ابالد مي ك   د

  CPR: ب  م  ور توالي ا جاد مراح  نكته
و  ماس ص     حير بكارگيرم ايس وس     يل  در 

 ح ي    ا ب    ايس       ت ي ب      م ـ              واد   راي      د ا

 .ريوم مراجع   ماييد_ مو شي احيا  قلبي



 

 

AED LIFEPAK1000 

 

 



 

 

AED ZOLL PLUS

 

 



 

 

AED Bexen 

 

 



 

 

 نحوه كار با دستگاه

 .ابتدا دستگاه را روشن نماييد

دستگاه شروع به صحبت كردن مي كند و به شما مي گويـد : آرام 

پاسخگويي بيمار را  و خونـسردي خـود را حفـظ كنيـد ،باشـيد 

 ماس بگيريد )چون اين دستگاه برايبر رسي كنيد و براي كمك ت

غير حرفه اي نيز ساخته شده ( توصيه  استفاده عمـومي و افـراد 

كند ولي به طور كلي  با سيستم اورژانس را نيز مطرح ميبه تماس 

شما به عنوان يك احياگر حرفه اي در برخورد با يك بيمـار پـس 

پاسخگويي اگر  پاسـخگويي بيمـار، در صـورت عـدمسـي از برر

ايست قلبي جلوي چشمان شما رخ داده و يا طبق اظهار شاهدان و 

دقيقه بوده و يا از لحظه  4همراهان زمان ايست قلبـي كمتر از 

              تماس با اورژانس تا رسيدن شما بر بـالين بيمـار بـيش از 

دستگاه را روشن كنيد، پيراهن بيمار  دقيقـه طـول نكشيده است 4

با  .بچسبانيد ل ها را در محل اسـترنوم و آپكـسرا باز كرده و پد

اتصال الكترودها به دستگاه و قفسه سينه بيمار دستگاه شروع به 

نيد. نكس د بيمار را لمبررسي ريتم بيمار مي كند و از شما مي خواه

گر دستگاه ا .را آناليز كندتا دستگاه ريتم  ديگر به بيمار دست نزنيد

اي كه شكل قلب دارد و در حال  د با دكمهرشوك را توصيه ك

 چشمك زدن است شوك را تخليـه كنيد و بالفاصله احياء 



 

 

 اب 2:03ل سـيك 5فشردن قفسه سينه را براي ريوي و  -قلبي 

 د.دقيقـه از سـر بگيريـ 3 ضربه در دقيقه و به مدت ::0سرعت 

يه مصنوعي مثل باز كردن راه هوايي ، دادن تهو مراحل ديگر احياء

 بايد صورت قبلينيز مانند آموزشـهاي  و ساير مهارتهاي احياء

دقيقه( ابتدا  4در موارد ايست قلبي غير شاهد )بيش از . گيرد

 ::0سرعت  اب  2:03سيكل  5مراحل احياء را شروع نماييد و پس از 

مورد باال  بقيه مراحل را مثلد و ا را بچسبانيپدل ه ضربه در دقيقه

 بدون اتالفانجام دهيد . پس از هر بار دادن شوك بايد بالفاصـله 

ما . شريوي را از سر بگيريد-ياء قلبي مان براي بررسي نبض احز

گر حرفـه اي اين گونه عمل كنيد و خودتان ن احيابايد به عنوا

را   C A Bبراساس توالي مراحل احيا ء در برخورد بـا بيمـار 

ن كردن بالفاصله پس از روشAED انجام بدهيـد و از دستگاه 

بيمـار اسـتفاده كنيـد و در صـورتي كـه  براي بررسي ريتم

 .دستگاه شوك را توصيه نمي كند، مراحل احيا را ادامه دهيد

 

 

 

 

 



 

 

 نكات ايمني 

 درصد شوك داده نشود. 09محيط با رطوبت باالي 

 

مثل گازوييل و بنزين و اكسيژن غني شده در كنار مواد قابل اشتعال 

 يا گازهاي بيهوشي استفاده نشود.

 

قوي كه نويز و اختالل در سيگنال  RFاز مجاورت سيگنالهاي 

 دفيبريالتور ايجاد ميكند دوري شود.

 

            در بيماران داراي پيس ميكر داخلي پدها را مستقيما روي

شوك باعث اختالل در  كر قرار ندهيد. چون اوال تخليهيس ميپ

عملكرد پيس ميكر ميگردد ثانيا سيگنال پيس ميكر بر روي سيگنال 

ECG  .تاثير ميگذارد 

 



 

 

نحوه تميز كردن دستگاه 

AED 

 

پس از هر بار استفاده دستگاه را با پارچه آغشته به الكل يا محلول 

 آب و صابون تميز كنيد.

 

 دستگاه را در آب غوطه ور نكنيد.

 

 فرار براي تميز كردن دستگاه استفاده نكنيد.از مواد 

 

را با پارچه هاي زمخت و يا دستمال كاغذي تميز  LCDو  IRپورت 

 نكنيد.

 

 دستگاه قابل اتو كالو نيست.

 

 

 



 

 

در هنگام تعويض باتري ها نكات 

 د زير را رعايت كني
 

هنگام جايگذاري باتري به سالم بودن و تاريخ مصرف آن توجه 

عملكرد درست باتري مانع از عملكرد صحيح فرماييد. عدم 

 دفيبريالتور مي گردد.

 

 دستگاه بايد خاموش باشد.

 

 همه باتري ها را به طور همزمان عوض كنيد.

 

حتي االمكان از باتري هاي مورد تاييد كمپاني سازنده استفاده 

 نماييد.


